
DUŻO WIĘCEJ 
NIŻ ZAMEK 
DO POKOJU 
HOTELOWEGO

Głównym celem hotelowego 
systemu zabezpieczeń jest 
zapewnienie wygodnego, 
bezpiecznego i spokojnego 
pobytu gości.
Przedstawiamy systemy kontroli 
dostępu SALTO Systems.

www.saltohotel.com

SALTO W SEKTORZE 
HOTELOWYM



SALTO SYSTEMS
HOTELE

“Od momentu powstania w 2001
roku, SALTO stało się najszybciej 
rozwijającym się specjalistą w branży
elektronicznej kontroli dostępu 
- obecnie jesteśmy jedną z 
największych firm oferujących tego 
typu systemy na świecie”.

02 SALTO SYSTEMS
HOSPITALITY
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Obecność firmy SALTO w sektorze hotelowym jest 
równie spektakularna, o czym świadczy zainstalowanie 
systemów kontroli dostępu w najlepszych hotelach na 
całym świecie. SALTO współpracuje z ponad 6000 
prestiżowych butików, luksusowych i turystycznych 
hoteli na całym świecie, nie wspominając o obiektach 
letniskowych i kurortach.

W SALTO, dostarczanie znakomitych rozwiązań dla 
klientów z sektora hotelowego stanowi sedno tego, 
co robimy. Technologia SALTO zaspokaja wszystkie 
potrzeby klientów: dba o bezpieczeństwo oraz usprawnia 
i maksymalizuje zarzązanie personelem.

REWOLUCJA W  
SEKTORZE 
HOTELOWYM 
Od ponad dziesięciu lat, SALTO Systems jest liderem 
w technologii kontroli dostępu RfID Zabezpieczając 
tysiące objektów na całym świecie.

ROZWIĄZANIA SALTO

OBNIŻeNIe KOSZTÓW UTRZYMANIA
ELIMINUJĄC KONIECZNOŚC WYMIANY 
KLUCZY, WKŁAEK ORAZ ZAMKÓW W 
PORWÓNANIU Z SYSTEMEM KLUCZA 
MECHANICZEGO.

KONTROLA I ZARZĄDZANIe W CZASIe 
RZECZYWISTYM
KTO, KIEDY MOŻE OTWIERAĆ JAKIE DRZWI 

ZARZĄDZANIe PRAWAMI DOSTĘPU
KTO MOŻE WCHODZIĆ GDZIE I KIEDY 
POZOSTAWIAJĄC PEŁNY ZAPIS ZDARZEŃ

PONAD 90 RAJÓW:
Dostęp do naszych expertów 
gdziekolwiek jesteś.

PONAD 14.000 PROJeKTÓW:
Dostarczamy innowacyjne 
rozwiązania poprzez udaną 
współpracę z naszymi parnerami.

PONAD 1.700.000 ZAMKÓW:
Zabezpieczamy drzwi na całym 
świecie.

SZACUJeMY, Że PONAD 
14.000.000 LUDZI
odziennie posługuje się 
technologią SALTO.
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EWOLUCJA  
OCZEKIWAŃ  
GOŚCI 
NIeZAPOMNIANe 
WRAŻeNIA DZIĘKI 
SALTO
Gdy goście przybywają do hotelu, jedyne czego oczekują, to zameldować 
się i jak najszybciej zacząć to, po co przyjechali: odpocząć i relaksować się, 
lub zacząć pracować. Oznacza to, że wszystkie kroki procesu zameldowania 
muszą przebiegać sprawnie, od momentu wydania karty gościa, po możliwość 
bezproblemowego wejścia przez gościa do swojego pokoju, basenu, spa lub innych 
pomieszczeń.

Nasze filary do podwyższenia państwa standartów: 

SALTO dodaje wartość do każdego hotelu poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa i niezawodnej kontroli dostępu obejmującej cały objekt 
przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 

SŁUGI DLA GOŚCI
• Zmiana pokoi lub przedłużenie pobytu bez konieczności udania się na  
   recepcję.
• Płatności bezgotówkowe przez PMS, kompatybilne z       
   multiaplikacyjnymi kartami RfID.
• Dodatkowe usługi takie jak siłownia, basen, spa, czy przydzielenie  
   dostępu do szafek, mogą być realizowane zdalnie. 
• Można korzystać z kart dla gości, aby uzyskać dostęp do dodatkowych  
   usług, takich jak miejsca parkingowe, pole golfowe, centrum  
   biznesowe, itd.

KOMfORT GOŚCI
• Możliwość uzyskania dostępu do innych pomieszczeń przed wejściem           
   do pokoju.
• Niezawodne, mocne i wodoodporne karty dostępu, breloczki i  
   bransoletki, które mogą być stosowane w miejscach narażonych na  
   wilgoć, takich jak baseny i spa.
• Tryb „nie przeszkadzać” pokazuje w czasie rzeczywistym, że gość jest  
   w pokoju, dzięki czemu można uniknąć wtargnięć ze strony personelu.

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI
• Zakodowane karty o wyższym stopniu bezpieczeństwa zapobiegają  
   oszustwom i klonowaniu kart.
• Automatyczne kasowanie kluczy gości po wymeldowaniu z hotelu w  
   celu zwiększenia bezpieczeństwa.
• Zgubione klucze są niezwłocznie kasowane, aby zapewnić gościom  
   bezpieczeństwo i spokój.

WYGODA GOŚCI
• Technologia RfID oznacza niezawodność.
 – Brak konieczności chodzenia na recepcję.
 – Karty nie mogą się zdemagnetyzować.
• Brak możliwości awarii baterii.
 – Gościom nie zatrzasną się drzwi.
 – Wirtualna Sieć SALTO (SVN) powiadamia personel  
    konserwacyjny, gdy konieczna jest wymiana baterii.
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“Rozwiązania SALTO dla sektora 
hotelowego dodają wartości każdemu 
hotelowi poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa i niezawodnego, 
bezprzewodowego zarządzania, 
które obejmuje cały obiekt przez 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu.”
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SPRAWNE 
ZARZĄDZANIe
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“SALTO to więcej niż zamki elektroniczne.
To kompleksowy system kontroli dostępu o 
specjalnych rozwiązaniach, które dodają wartości 
sektorowi hotelowemu. ”
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•	 Samodzielne, zasilane bateriami zamki elektroniczne  
     (nie wymagają instalacji okablowania).

•	 Pełna gama produktów do wszystkich drzwi.

•	 Zamki SALTO są połączone sieciowo i zapewniają komunikację w       
     obu kierunkach.

•	 Stan baterii jest raportowany automatycznie.

•	  Integracja z innymi systemami.

•	 Kompletna i zdalnie dostępna lista zdarzeń.

•	 Automatyczne i zdalne kasowanie klucza personelu.

•	 Możliwość generowania raportów..

USPRAWNIONY 
SYSTEM 
ZARZĄDZANIA 
POMIeSZCZeNIAMI 
PeRSONeLU
Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa zarówno 
gościom jak i personelowi oraz dostawcom.

SALTO nie tylko kontroluje i zabezpiecza pokoje gości; 
nasze systemy mogą również być stosowane do 
zarządzania wszystkimi innymi przejściami, z których 
korzysta personel, goście i dostawcy. SALTO zapewnia 
pełną kontrolę nad tym, kto może wejść, gdzie i kiedy na 
całym terenie hotelu, oraz, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
może zintegrować te informacje z telewizją przemysłową, 
systemem alarmowym, rozliczania czasu pracy, oraz 
wieloma innymi.

ROZWIĄZANIA:

Dzięki funkcji listy zdarzeń, można śledzić ruchy personelu oraz 
zmieniać ich prawa dostępu. Informacje z listy zdarzeń można 
pobrać z systemu i bez opuszczania pomieszczenia ochrony 
uzyskać pełną kontrolę dostępu do wszystkich drzwi. 

Kompletny i niezawodny system kontroli dostępu RfID SALTO 
pozwala na to, by nasi klienci z sektora hotelowego byli jeszcze 
bardziej konkurencyjni.

•	 Zmniejszony koszt i czas instalacji.
•	 Szeroki wybór urządzeń – rozwiązania SALTO mogą być  
      zainstalowane w dowolnych drzwiach.
•	 Zwiększona produkcyjność dzięki komunikacji online.
•	 Monitorowanie, aby konserwacja drzwi była przeprowadzana  
      zgodnie z wymogami. 
•	 Integracja z systemami rozliczania czasu pracy, telewizją  
      przemysłową i PMS.  
•	 Nie ma potrzeby fizycznego podchodzenia do każdych drzwi:
 - Automatyczne pobieranie informacji z listy zdarzeń.
 - Automatyczne raporty stanu baterii.
•	 Większe bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom dzięki  
      ulepszonej kontroli dostępu personelu oraz zarządzaniu ich  
     prawami dostępu.
•	 Wymierne wskaźniki i statystyki mogą poprawić produktywność,  
      w tym raporty o nieplanowanych próbach uzyskania dostępu  
      oraz czasowych czynnościach personelu/ dostawców. 

KORZYŚCI DLA OBIeKTU:
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EWOLUCJA  
MOŻLIWA  
POPRZeZ INNOWACJe 
TeCHNOLOGICZNe
Zaprojektowana do zastosowania w hotelach Wirtualne Sieć 
SALTO pozwala zarówno gościom jak i pracownikom personelu 
funkcjonować w bezprzewodowym środowisku.

Jak to działa?

SALTO korzysta z technologii RfID oraz NfC, które są 
technologiami typu R&W (zapis i odczyt). Dodatkowo, 
wszystkie zamki SALTO są domyślnie wyposażone 
w technologię danych na karcie SVN (Wirtualna Sieć 
SALTO), co gwarantuje, że ważna karta zawsze zadziała.

Unikalny system SALTO oferuje niezależne, sieciowe 
i bezprzewodowe rozwiązania. SALTO jest systemem 
opartym na zapisie danych na kartach, który zapewnia 
komunikację zamka i karty tworząc Wirtualną Sieć SVN. 
 
Taki system pozwala samodzielnie funkcjonującym 
zamkom na przesyłanie, przechowywanie i pobieranie 
najnowszych informacji o dostępie, ponieważ goście i 
personel używają swoich kart RfID w całym hotelu. W tym 
środowisku bezprzewodowym, lista anulowanych kluczy 
jest aktualizowana, karty są aktualizowane i pobierane 
są raporty z listy zdarzeń. W skrócie, technologia SVN 
daje hotelowi dodatkowe zabezpieczenie i korzyści 
w porównaniu do standardowych systemów zamków 
hotelowych.

SVN 
DANe-NA-KARCIe

Czytnik naścienny

Dostęp do punktu online2Dostęp do punktu off-line1

Karta przekazuje do okucia:

— Plan dostępu użytkownika, czy       
     udzielić dostępu, czy nie.
— Najnowsze, zaktualizowane  
     prawa użytkownika.

Czytnik naścienny przekazuje  
Na kartę:

— Listę usuniętych kart z systemu  
     (czarną listę).
— Najnowsze prawa użytkownika.
— Odnowienie daty ważności karty.

Okucie przekazuje na kartę:

—  Zdarzenia dotyczące użytkownika  
     (otwarcie drzwi, czas, itd.).
—  Stan baterii w zamku.
—  Autoryzowany lub nieautoryzowany  
     dostęp.

Karta przekazuje do systemu:

— Listę drzwi otwieranych przez  
     użytkownika.
— Stan baterii otwieranych drzwi.

INFORMACJe 
PRZeKAZYWANe 
SĄ PRZeZ KARTĘ 
UŻYTKOWNIKA 

SVN SVN

ROZWIĄZANIA

•	 Nie jest wymagane okablowanie drzwi.

•	 Zdalne dodawanie lub usuwanie użytkowników.

•	 Aktualizowanie profili użytkowników bezprzewodowo  
     (kalendarze, zmiany, drzwi, strefy, ...)

•	 Dynamiczny plan dostępu oraz lista zdarzeń.

•	 Zdalne samodzielnie funkcjonujące urządzenia informujące o stanie baterii.

•	 Proces odnawiania daty ważności karty.
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KONTROLA,  
KTÓREJ OTRZEBUJĄ 
HOTELE  
SALTO WIReLeSS
Zaawansowane rozwiązania SALTO Wireless to 
kolejny krok w kontroli dostępu.

Jak to działa?

Bezprzewodowy system SALTO Wireless jest 
systemem kontroli dostępu nowej generacji.  Zasilane 
bateriami okucia elektroniczne łączą się z serwerem za 
pomocą anten radiowych (2,4 GHz) zainstalowanych 
we wnętrzu okuć. Dzięki nim okucia komunikują się 
z bramkami SALTO (połączonymi przez Ethernet 
z głównym komputerem zarządzającym), które 
zostały zainstalowane we wcześniej określonych 
bezprzewodowych obszarach SALTO, aby stworzyć 
bezprzewodową sieć kontroli dostępu w czasie 
rzeczywistym.
 
Jednym kliknięciem myszy można skonfigurować sieć i 
zdalnie wprowadzać zmiany w sieci bezprzewodowych 
zamków w czasie rzeczywistym. Sieć bezprzewodowa i 
okucia mogą również być monitorowane, aby: pobierać 
informacje z listy zdarzeń do prowadzenia kontroli 
w czasie rzeczywistym, usuwania użytkowników 
zdalnie i bezpiecznie, uzyskiwania informacji o stanie 
baterii w celu przeprowadzenia konserwacji, i wiele 
więcej, a wszystko to z jednego komputera i w czasie 
rzeczywistym.

WIRELESS 
KONTROLA 
DOSTĘPU 
W CZASIe 
RZeCZYWISTYM

W CZASIE 
RZECZYWISTYM

Bramka

Dostęp do punktu bezprzewodowego3

Bramka działa jako łącze 
pomiędzy komputerem (bazą 
danych) a bezprzewodowymi 
okuciami:

— Udzielanie dostępu.
— Anulowanie klucza.
— Monitorowanie drzwi.
— Stan baterii.
— Zdalne otwieranie awaryjne.

USŁUGI DLA GOŚCI

• Zmiana pokoju. 
• Przedłużenie pobytu.
 

ZARZĄDZANIe PeRSONeLeM 

• Śledzenie personelu w trybie online. 
• Monitorowanie w czasie rzeczywistym. 
• Natychmiastowe anulowanie karty master. 
• Dynamiczne klucze master.

BeZPIeCZeŃSTWO I OCHRONA

• Kasowanie zgubionych kart. 
• Alarm pozostawienia otwartych drzwi. 
• Alarm informujący o wtargnięciu. 
• Zdalne otwieranie. 
• Moduł oprogramowania dotyczący kontroli dostępu  
 ze wszystkimi funkcjami KD.

KOMFORT GOŚCI 

• Technologia RfID oznacza, że karty się nie  
 demagnetyzują. 
• Baterie nie wyczerpią się niespodziewanie.

ReCePCJA

• Automatyczne wymeldowanie. 
• funkcja „nie przeszkadzać” pozwala na   
 monitorowanie, czy gość jest w swoim pokoju.
 
ZARZĄDZANIe POKOJAMI

• Lista zdarzeń w czasie rzeczywistym. 
• Automatyczny „raport stanu baterii”. 
• Nadzór w czasie rzeczywistym otwierania drzwi od  
 wewnątrz. 
• Tryb swobodnego przejścia można aktywować dla sal  
 konferencyjnych. 
• Zgłaszanie problemów technicznych zdalne i w czasie  
 rzeczywistym (hydraulika, oświetlenie, pokój gotowy, itd.).

KORZYŚCI DLA OBIeKTU

•	 Niższe koszty instalacji.

•	 Całkowite bezpieczeństwo i kontrola.

•	 Elastyczna kontrola pracowników i gości.

•	 Właściwe zarządzanie usługami.

•	 Stale aktualizowany system.

  – Lista usuniętych kart.

  – Dane dotyczące udzielonego lub odmówionego dostępu.

  – Zamiany dotyczące planu dostępu.
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Nie chodzi tylko o użytkowników i 
gości. Dzięki SALTO, można zarządzać 
dostępem gości poprzez udzielanie 
tymczasowego dostępu do takich usług 
jak: siłownia, spa, pole golfowe, basen, 
itd., bez narażania bezpieczeństwa 
hotelu.

Technologia inteligentnych kart SALTO 
RfID umożliwia gościom uzyskanie 
dostępu do wielu usług, takich jak 
klub fitness, basen, siłownia, i wielu 
innych za pomocą jednej karty o wielu 
zastosowaniach.

Dźwignie antypaniczne do wyjść 
awaryjnych są ważnym elementem 
budynku. Dlatego produkty SALTO 
są kompatybilne z ponad 40 
najpopularniejszymi modelami dźwigni 
antypanicznych na rynku.

Pokojowy przerywnik prądu SALTO 
(ESD) może zaoszczędzić do 65% 
zużycia prądu w pokoju hotelowym. W 
przeciwieństwie do innych popularnych na 
rynku przerywników, urządzenia SALTO 
mogą być obsługiwane wyłącznie przez 
karty SALTO z odpowiednim dostępem.

Elektroniczne zamki do szafek SALTO 
zostały zaprojektowane tak, aby 
zapewnić wysoki poziom ochrony 
szafkom hotelowym w miejscach takich, 
jak basen, siłownia, spa, czy pole 
golfowe, oraz na zapleczu.

Wszechstronne rozwiązanie KD, które 
umożliwia użytkownikom wyciągnięcie 
korzyści z elektronicznej kontroli 
dostępu, wszędzie tam, gdzie do tej 
pory można było wyłącznie zastosować 
rozwiązania mechaniczne.

ZARZĄDZANIe  
GOŚćMI

WIeLe ZASTOSOWAŃ: WIĘCeJ 
USŁUG, WIĘKSZA WARTOŚć

DźWIGNIe DO WYJŚć 
AWARYJNYCH

PRZeRYWNIKI 
PRĄDU

ZAMKI DO  
SZAFeK

KŁÓDKI 
eLeKTRONICZNe

CIĄGŁY ROZWÓJ, 
NIEUSTANNA 
EWOLUCJA...   
SALTO DOSTARCZA 
NOWe ROZWIĄZANIA

SALTO zna sektor hotelowy i 
rozumie, że opiera się on nie 
tylko na zarządzaniu pokojami 
gości.
Dlatego SALTO stworzyło pełną gamę produktów 
specjalnie dla sektora hotelowego. Stworzenie jej 
miało na celu dostarczenie hotelom najwyższego 
poziomu komfortu, łatwości i kontroli, jednocześnie 
umożliwiając im zapewnianie swoim gościom 
znakomitych wrażeń z pobytu.
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Idealne narzędzie do idealnego pokoju.
Wirtualna Sieć SALTO dostarcza 
cennych informacji o statusie pokoju 
generując codzienne raporty dotyczące 
tego, czy pokój wymaga sprzątania, 
lub, czy powstał jakiś problem i należy 
przeprowadzić konserwację.

Zamki SALTO XS4 są również 
kompatybilne z zamkami do drzwi 
szklanych, zapewniając tym 
specjalistycznym drzwiom wszystkie 
korzyści płynące z kontroli dostępu.

Niedługo wszystkie nowe telefony 
komórkowe będą miały możliwość 
uaktywnienia NfC, co pozwoli na to, 
by telefony emulowały kartę gościa 
i były używane jako klucz do pokoju 
hotelowego.

Wszechstronny, kompaktowy 
rozmiar wkładek sprawia, że są 
idealnym rozwiązaniem dla prawie 
wszystkich rodzajów drzwi, w których 
zainstalowanie konwencjonalnego okucia 
elektronicznego nie jest możliwe lub 
konieczne.

SALTO oferuje szeroki wybór kart 
zgodnych z normami ISO. Obejmują one 
Mirfare, Mifare plus, DESfire, DESfire 
EV1, Mifare Ultralight C.

Szeroki wybór funkcjonalnych i stylowych 
klamek odpowiednich do każdego 
rodzaju drzwi. Dostępne są różne opcje 
wykończenia, co pozwoli na aranżację 
klasyczną lub nowoczesną dekorację 
wnętrza, oraz na idealne dopasowanie 
do każdego gustu i aranżacji.

POKóJ  
GOTOWY

ROZWIĄZANIe DO DRZWI 
SZKLANYCH

NFC: NOWe ROZWIĄZANIA W 
BRANŻY TURYSTYCZNeJ

WKŁADKI  
eLeKTRONICZNe

RFID BeZPIeCZeŃSTWO I 
NIeZAWODNOŚć

KLAMKI

Większy poziom komfortu

Kompatybilne z SVN

Wiele zastosowań

ekonomiczne

Bezpieczne

Kompatybilne z Wirelesss

W każdą pogodę

Rozwiązanie z kluczem 
Master

Niezawodne

Solidne

Zarządzanie zapleczem

Wykonane na życzenie 
klienta

Funkcjonalność On-lineDo zarządzania pokojami 
gości
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email: info@salto.us
www.salto.us

SALTO Systems, Asia 
Singapore
Tel: +65 6557 22 55 
email: info.asia@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australia 
Waterloo - Sydney, Australia
Tel.:  +61 1 3007 39959 
email: info.sydney@saltosystems.com 
www.saltosystems.com.au 
 
SALTO Systems, Australia 
Melbourne, Australia
Tel.:  +61 1 3007 39959 
email: info.melbourne@saltosystems.com 
www.saltosystems.com.au 
 
SALTO Systems, Canada 
Vaudreil QC, Canada
Tel.:  +1 514 616 2586 
email: info@saltosystems.ca 
www.saltosystems.ca 

SALTO Systems, Colombia 
Bogota, Colombia
Tel.:  +57 1 810 7013 
email: info.co@saltosystems.com 
www.salto.us 
 
SALTO Systems , Germany 
Gevelsberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)2332/55116-0 
email: info.de@saltosystems.com 
www.saltosystems.de 
 
SALTO Systems,  Mexico 
Cancún, México
Tel.: +52 (998) 892 8752 
email: info.mexico@salto.us 
www.salto.us 
 
SALTO Systems, Middle East 
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 48 811 050 
email: info.me@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Netherlands 
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com 
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Belgium 
Belgium
Tel: +31 206 353 100
email: info.be@saltosystems.com 
www.saltosystems.be

SALTO Systems, Denmark 
Kalundborg, Denmark
Tel.: +45 48 44 88 11 
email: info.nordic@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norway 
Oslo, Norway
Tel.: +47 21 64 11 07 
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no 

SALTO Systems, Portugal 
Porto, Portugal
Tel.: +351 220 937 508  
email: info.portugal@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
EVVASALTO ACCESS AB 
Huddinge, Sweden
Tel.: +46 (0)8-555 982 00
email: sverige@evvasalto.se
www.evvasalto.se 

SALTO Systems, France 
Nanterre, France 
Tel: +33 (0)1 55 17 13 70 
email: info.fr@saltosystems.com 
www.saltosystems.fr 
 
SALTO Systems, Italy 
Bologna, Italy 
Tel: +39 342 55 67 739 
email: info.it@saltosystems.com 
www.saltosystems.it 
 
SALTO Systems, Switzerland 
Eschlikon, Switzerland 
Tel: +41 71 973 72 72 
email: info.ch@saltosystems.com 
www.saltosystems.ch 
 
SALTO Systems, South Africa 
Johannesburg, South Africa 
Tel: +27 (83) 293 07 96 
email: info.za@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Slovakia 
Bratislava, Slovakia 
Tel: +48 609 01 7777 
email: info.sk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Czech Republic 
Prague, Czech Republic
Tel: +48 609 01 7777 
email: info.cz@saltosystems.com 
www.saltosystems.com


